
Namn: Philip Helgesson 

Ålder: 26 

Studieval: Historia 

 

Vem är du? 

Jag är en gammal och cynisk optimist vid namn Philip. I en svunnen tid flydde jag från de 

djupa skogarna i Blekinge till mitt älskade Skåne, för att studera och uppleva mina förfäders 

land. Mina största intressen här i livet är historia och musik. 

Vad har du gjort på nationen? 

Jag har varit medlem i Sydskånska nationen sedan 2016, men det är först under denna termin 

jag flyttade in i byggnaden och började bli aktiv på nationen. Hittills har jag hunnit med att 

inneha den ärofyllda posten som tvättförman. 

Varför söker du till husförman?  

Jag söker posten som husförman främst för att det kändes som en ganska naturlig övergång. 

Sedan jag flyttade in i nationsbyggnaden har jag varit väldigt engagerad i och intresserad av 

hur byggnaden sköts, och då jag alltid letar efter nya saker att fixa eller städa eller nya 

människor att hjälpa med diverse saker så tänkte jag att jag kunde fortsätta med det jag redan 

gör, fast i en mera officiell position och med större ansvar.  

Vad ska du göra som husförman? 

Som husförman ska jag laga allt som någonsin har eller kommer gå sönder i byggnaden. Jag 

ska organisera, strukturera, samordna och även, efter många om och men, se till att internetet 

fungerar som det ska. Eventuellt ska jag se till att ett stall konstrueras på baksidan. 

Varför ska nationsmötet välja dig? 

Eftersom jag spenderar större delen av min fritid med att städa eller försöka komma på 

lösningar för saker i huset och för att jag har en djup passion för att hjälpa människor, vill jag 

använda dessa egenskaper för att hjälpa nationen och alla människor som jag har det stora 

privilegiet att dela hem med. Jag har även erfarenhet från snickeriarbete och organiserande 

arbete som arbetsledare inom kommunen, och känner även här att detta kan komma till nytta. 



Name: Philip Helgesson 

Age: 26 

Field of studies: History 

 

Who are you? 

I'm an old and cynical optimist named Philip. In a bygone era, I fled from the deep forests of 

Blekinge to my beloved Skåne, to study and experience the land of my ancestors. My main 

interests here in life are history and music. 

What have you done at the nation? 

I have been a member of Sydskånska nationen since 2016, but it was only during this 

semester that I moved into the building and started to become active in the nation. So far, I 

have managed to hold the honorable post as laundry foreman. 

Why are you applying for House foreman? 

I'm applying for the post as house foreman mainly because it felt like a fairly natural 

transition. After moving into the nation building, I have been very engaged in and interested 

in how the building is being managed and since I’m always looking for new things to fix or 

clean or new people to help with various things, I thought I could keep up with what I’m 

already doing, but in a more official position and with greater responsibility. 

What do you want to do as House foreman? 

As a house foreman I will fix everything that ever has or ever will break in the building. I will 

organize, structure, coordinate and finally make sure the internet is working properly. 

Eventually I will make sure that a stable is constructed in the backyard. 

Why should the nation meeting elect you? 

Since I spend most of my spare time cleaning or trying to find solutions for things in the 

house and because I have a deep passion for helping people, I want to use these qualities to 

help the nation and all the people I have the great privilege to share a home with. I also have 

experience from carpentry and organizing work as a supervisor in the municipality, and I 

know that this may also be useful. 


